Fotelik samochodowy BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size - czarny cab - 64

cena: 1.024 zł
symbol: BS11008150-64
wzrost dziecka: od 40cm do 75cm
wiek około: 0-1roku
waga dziecka około: 0-13kg
kolor: czarny cab
wymiary (cm): szer. 65 x wys. 56 x dł/gł. 44
waga produktu po rozpakowaniu: 4.2kg
waga z opakowaniem: 5.9kg
EAN: 7072754003975

Zapisz się na SZKOLENIE ON-LINE z fotelików >>

iZi Modular to innowacyjny system BeSafe, z którego dziecko korzysta od urodzenia, aż do około 4 lat.
Bardzo łatwa instalacja w samochodzie
BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size może być z łatwością zamontowany za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa lub na bazie iZi Modular i-Size.
Wystarczy wpiąć fotelik i gotowe. BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size jest montowany tyłem do kierunku jazdy.

Komfort dla Twojego dziecka
Dzięki unikalnej kombinacji materiału EPS oraz pianki w skorupie fotelika, razem z miękkim obiciem, iZi Go Modular X1 i-Size jest bardzo komfortowy dla
Twojego dziecka. BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size posiada bardzo dużą osłonę przeciwsłoneczną, wyposażoną w wentylację oraz ochronę przed promieniami UV
(UPF 50+).
Bardzo dobre świadectwa bezpieczeństwa
BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size chroni Twoje dziecko. Ulepszona ochrona boczna (SIP+), przewyższa standardy homologacji R129. Dzięki unikalnej technologii
Dynamic Force Absorber™, ulepszonej ochronie bocznej (SIP+) oraz wkładce dla noworodka, fotelik iZi Go Modular X1 i-Size oferuje bardzo dobrą ochronę Twojego
dziecka.

Pochłaniacz energii Dynamic Force Absorber™ na bocznej obudowie fotelika
Zoptymalizowana ochrona dla wrażliwego obszaru głowy dzięki innowacyjnej konstrukcji.

Dzięki pochłaniaczowi energii Dynamic Force Absorber™, fotelik BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size jest wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązanie,
umieszczone w bocznych częściach obudowy fotelika, które zapewnia optymalną ochronę dla najbardziej wrażliwych części ciała dziecka.
Wykonany jest ze specjalnych materiałów i konstrukcji o różnych strefach elastyczności, które optymalnie pochłaniają siły podczas zderzenia bocznego poprzez
zginanie się po wewnętrznej stronie, i pozostawanie bardziej sztywnym po zewnętrznej stronie.
Zaawansowany komfort dostosowany do potrzeb dziecka
Wkładka dla dziecka Newborn Hugger™, która oferuje dodatkowe 10° odchylenia i zapewnia dodatkową stabilizację boczną.

Aby zapewnić noworodkom dodatkowy komfort i wsparcie, fotelik BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size jest wyposażony w nową wkładkę dla dziecka Newborn Hugger™.
Wkładka daje dziecku o 10° bardziej płaską pozycję a redukcyjna część wkładki jest umieszczona w tylnej części zamiast pod spodem. Dzięki temu noworodki mają
bardziej płaską pozycję i zmniejsza się ryzyko opadania główki. Ponadto, miękkie, ale jednocześnie wspierające materiały po bokach pomagają ustabilizować
pozycję dziecka i zapewniają mu odpowiednie otulenie i wygodę.
Wkładkę Newborn Hugger™ należy usunąć, gdy dziecko ma 60 cm wzrostu lub 4 miesiące.
Nowy design zagłówka
Nowo zaprojektowany zagłówek fotelika BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size zapewnia rosnącemu dziecku większą przestrzeń wewnątrz, jednocześnie chroniąc je w
każdej sytuacji.

W odróżnieniu od poprzedniej wersji, te nowe rozwiązanie nie ma oddzielnych poduszek, które należy usunąć, gdy dziecko rośnie. Pozwala to na łatwiejszą obsługę
w codziennym użytkowaniu i ułatwia dopasowanie produktu do dziecka.
5-punktowa uprząż wewnętrzna
Zapewnia lepsze wsparcie i bezpieczeństwo w podróży. Uprząż posiada również system magnesów Magnetic Belt Assistants™ w nakładkach i bokach fotelika,

które ułatwiają codzienne użytkowanie - rodzic z łatwością potrafi włożyć i wyciągnąć dziecko z fotelika.
ZATWIERDZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ AGR
Niemieckie stowarzyszenie na rzecz zdrowych pleców, Aktion Gesunder Rücken (AGR), zatwierdza swoją pieczęcią fotelik BeSafe iZi Twist B i-Size.
Pieczęć AGR przyznawana jest wyłącznie produktom, które przeszły szeroko zakrojone testy i weryfikacje przez niezależny komitet testowy, składający się z
ekspertów z wielu dziedzin medycyny. W żaden sposób instytucja AGR nie idzie na ugody i nie wpływa na nią przemysł, który chce posiadać jej pieczęć. Widząc ich
pieczęć na produkcie, jest niezależnym dowodem na to, że jest to jeden z najlepszych w branży produktów zapewniających zdrowy rozwój pleców.

Najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa
●
●
●
●
●

Zgodny z najnowszą homologacją bezpieczeństwa UN R129 (i-Size)
5-punktowa uprząż wewnętrzna dla dodatkowej stabilizacji podczas zderzeń bocznych
Szerokie pasy uprzęży i nakładki umożliwiają rozłożenie sił wypadku na większym obszarze, co zwiększa bezpieczeństwo
Dodatkowa ochrona boczna Side Impact Protection (SIP+) pochłania dodatkowe 20% sił podczas wypadku
Zaawansowana ochrona głowy dzięki innowacyjnemu pochłaniaczowi energii Dynamic Force Absorber™

Zaawansowany komfort dostosowany do potrzeb dziecka
●
●
●
●

Wkładka Newborn Hugger™ ze sprytnie umieszczoną wkładką redukcyjną dla stabilizacji, wsparcia i zoptymalizowanej pozycji leżącej dla noworodków
Nowo zaprojektowany zagłówek z większą ilością przestrzeni wewnętrznej
Wysokiej jakości materiały
Uprząż wewnętrzną i zagłówek można z łatowością regulować jedną ręką

●

Elastyczna i duża osłona przeciwsłoneczna z ochroną UPF 50+

Inteligentne funkcje ułatwiające codzienne podróże
●
●
●
●
●
●
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Montaż fotelika na bazie iZi Modular i-Size za pomocą jednego kliknięcia
System magnesów Magnetic Belt Assistants™ ułatwia wkładanie i wyciąganie dziecka z fotelika
Jeden z najlżejszych fotelików z homologacją i-Size na rynku
Ergonomiczny uchwyt, który zapobiega uderzaniu o biodra podczas noszenia fotelika na ręce
Można go z łatwością zamontować na większości wózków wiodących marek tworząc System Podróżny
Wygodne wyciąganie fotelika ze stelaża wózka, dzięki dwóm opcjom uchwytu zwalniającego, które są dostosowane do różnych kształtów stelaży
Wysokiej jakości atestowane materiały pozwalają utrzymać fotelik w czystości - tapicerkę można ściągnąć i prać w 30°C, program bardzo łagodny; nakładać
ponownie na fotelik gdy jest lekko wilgotna

Informacje techniczne
Wzrost: 40-75 cm
Wiek: ok. 0-12 miesięcy
Montaż: 3-punktowy pas samochodowy lub ISOfix z bazą iZi Modular i-Size
Kierunek: Tyłem do kierunku jazdy
Homologacja: UN R129 (i-Size)
BeSafe iZi Modular jest modułowym systemem fotelików dla dzieci, używającym jedną bazę ISOfix dla dwóch fotelików, homologowanym według najnowszych
standardów Unii Europejskiej. System ten oferuje 3 foteliki w jednym: dla niemowlaka oraz dla malucha tyłem lub przodem do kierunku jazdy używając tej samej
bazy ISOfix. Gdy nasze dziecko wyrośnie z fotelika dla niemowlaka, kolejny fotelik używa tej samej bazy ISOfix. Rama antyrotacyjna bazy może być odsunięta,
dzięki czemu dziecko ma więcej miejsca na nogi, co oznacza, że dzieci do ok. 4 roku życia (105 cm) mogą podróżować tyłem.
Podczas projektowania systemu iZi Modular, wykorzystaliśmy nasze 50-letnie doświadczenie w produkowaniu fotelików, w tym 25 lat fotelików tyłem do kierunku
jazdy. Jest to jeden z pierwszych fotelików dla dzieci, przy tworzeniu którego użyto technologii i rozwiązań z produkcji samochodów, tak aby stworzyć
najbezpieczniejszy fotelik jaki tylko możemy. W rezultacie, uzyskaliśmy fotelik lekki, ale bardzo bezpieczny.
Foteliki BeSafe były testowane tysiące razy w ciągu ostatnich kilku lat, między innymi w crash-testach, zarówno wirtualnych jak i laboratoryjnych. Doświadczenia
te pozwalają nam stworzyć najlepsze foteliki dla dzieci.
Fotelik objęty Programem Wymiany Powypadkowej

